
      TÚNEL DEL TERROR 
  

★ De 20h a 23h s’obrirà el Túnel       
del Terror a les famílies. El preu       
de l’entrada és de 2€ i el del        
sopar 6€ (entrada + sopar 7€).      
Els diners recollits es    
destinaran a subvencionar el    
viatge de fi d’etapa dels     
alumnes de 4t d’ESO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agraïm la col·laboració de    
l’AMPA i la participació de     
les famílies que ens    
ajudareu a fer panellets o     
tastets i a torrar castanyes. 
 

 
 

 
En cas de pluja la festa      
quedarà anul·lada 
 

 
Les famílies d’Infantil us situareu a      
l’espai de la Rambla per gaudir de la        
festa amb els vostres fills i filles. 
 
Les famílies de Primària us situareu      
a les grades de la Pista per compartir        
unes activitats preparades i gaudir de      
les castanyes, els panellets i les      
receptes de tardor. 
 
Els familiars que tingueu fills a Infantil       
i a Primària podeu anar a l’espai que        
necessiteu per gaudir de les     
actuacions i moments dels vostres     
fills. Això sí: els alumnes es quedaran       
amb els seu grup i no podran canviar        
de pati. 
 
ENTRE TOTS I TOTES TINDREM     
CURA DE NO LLENÇAR RES A      
TERRA.  
 
En acabar la festa, els alumnes      
tornaran amb el tutor/a a les aules i        
els familiars els recollireu com     
sempre a les 16.30h.  

 

  
 
 
  
 

 
 

FESTA DE LA 
CASTANYADA 
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Per poder fer la recepta de 
tardor cal que el vostre/a  
fill/a porti …………………………………………… 

 
 
Per poder fer els panellets 
cal que el vostre/a fill/a 
porti…………………………………………... 

 
○ 100 grams d’ametlla en pols  

○ 100 grams de sucre 

○ 4 patates mitjanes bullides amb 
pell 

○  una miqueta de cacau en pols 

○ 50 grams d’ametlla picada 

○ Una bossa de cireres confitades 

○ Una mica de codonyat  

○ 100 grams  de coco ratllat 

 
Estris............................................................ 
 
 
També heu de portar... 
20 castanyes tallades  
i diaris vells. 

PROGRAMA 
 
Durant la setmana anterior...   
(activitat interna del centre) 
 
Els alumnes d'educació infantil, amb     
el suport d’alguns alumnes de l’ESO,      
realitzaran tallers decoratius per    
exposar als passadissos i l'Àgora. 
 
 

 

Dimarts 29 i dimecres 30 
d’octubre 

● Infantil i primària faran les 
SORTIDES DE TARDOR per 
l’entorn proper.  

 
 
 

Dimecres 30 d’octubre de 8.30 
a 10.30 

TALLER DE PANELLETS  
 ( Infantil) 

Dijous 31 d’octubre de 8.30 a 
10.30 

TALLER DE RECEPTES 
 DE TARDOR (Primària) 

 
Dijous 31 d’octubre de  

15.30 a 16.30 
FESTA DE LA 
CASTANYADA 

Hi esteu tots convidats! 
Actuacions: 
 

● TEATRE a Educació infantil amb 
les famílies castanyeres. 

 
A  primària: 

● El ball del mocador. 
● El Rogle. 
● El ball de la rumba castanyera 

 
I després tastarem els panellets i les       
receptes de tardor fetes a les aules i        
les castanyes torrades. 
 

de 20h a 23h 
● ESO: TÚNEL DEL TERROR 

 


